
  

 

Vysvětlení/doplnění Zadávací dokumentace č.1 
 

 
 

Zadavatel:   

Obchodní jméno: Město Bakov nad Jizerou 

Sídlo: Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ: 00237418 

Oprávněná osoba zadavatele: Radim Šimáně, starosta 

 

 

Smluvní zastoupení zadavatele: 

Obchodní jméno: ISES s.r.o. 

Sídlo: M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6 

IČ: 645 83 988 

Oprávněná osoba: 

Telefon:                                                

Ing. Vladimír Klatovský, CSc. 

+420 233 339 718 / +420 603 119 370 

          

            

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou: 

Kontaktní osoba: 

Telefon:                                                

Ing. Jana Vávrová Trachtová  

+420 233 339 718 / +420 603 119 370 

E-mail: ises@ises.cz 

 

 

Město Bakov nad Jizerou dne 26.1.2018 

 

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/doplnění 

zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Podzemní kontejnery pro město Bakov 

nad Jizerou“ zadané v souladu s § 53 ZZVZ jako zjednodušené podlimitní řízení na dodávky a 

v souladu s dokumentem Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 tvořící 

přílohu Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020. 
 

 

Dotaz č. 1 

Z dokumentace nevyplývá, zda je stavba povolena orgány státní správy, zda se v lokalitách 

určených pro výstavbu podzemních kontejnerů nachází inženýrské sítě, zda bude město Bakov 

nad Jizerou vyžadovat za úhradu pronájem prostor – zábory. 

Prosím tedy o odpověď na výše uvedené, neboť dodavatel je povinen tyto záležitosti mít v ceně 

zakázky.  

Odpověď č. 1 

Územnímu souhlasu vypršela platnost v 11/2017. Do doby započetí stavby bude vydán 

nový/platný územní souhlas.  
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Výskyt inženýrských sítí je zřejmý z Projektové dokumentace, která tvoří přílohu  

č. 3_Projektová dokumentace Zadávací dokumentace dálkově a je plně přístupná na profilu 

zadavatele -  

https://www.vhodne-

uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=podzemni-

kontejnery-pro-mesto-bakov-nad-jizerou  

Konkrétně se jedná zejména o tyto části Projektové dokumentace – Výkres_01_Celková situace, 

Výkres_02_Celková situace a Výkres_03_Celková situace. 

 

Zadavatel (město Bakov nad Jizerou) nebude vyžadovat úhradu za pronájem prostor – zábory. 

 

 

Dotaz č. 2 
Hutnění obsypu mezi kontejnery v šířce 20 cm a hloubce cca 2 m je z našeho pohledu nevhodné. 

Navrhujeme místo zásypu beton.  

Odpověď č. 2 

Zadavatel na technickém řešením stanoveném v Projektové dokumentaci a Novém výkazu 

výměr – podzemní kontejnery (viz dále) (tzn. obsypu) trvá.  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  

Zadavatel v souladu s výše uvedeným upozorňuje účastníky, že Nový výkaz výměr – podzemní 

kontejnery (viz dále) je pro účastníky závazný. 

 

K výše uvedenému zadavatel dále poznamenává: „V případě, že při realizaci stavby vyvstane 

potřeba úpravy technického řešení, bude zadavatel postupovat dle aktuální situace. Případné 

další nutné práce budou provedeny formou např. víceprací.“ 

 

 

Dotaz č. 3 
Podkladní plocha pro kontejnery je z našeho pohledu nedostačující. Navrhujeme klasickou 

betonovou desku s karisítí.  

Odpověď č. 3 

Zadavatel na technickém řešením stanoveném v Projektové dokumentaci a Novém výkazu 

výměr – podzemní kontejnery (viz dále) (tzn. podkladní ploše) trvá.  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

Zadavatel v souladu s výše uvedeným upozorňuje účastníky, že Nový výkaz výměr – podzemní 

kontejnery (viz dále) je pro účastníky závazný. 

 

K výše uvedenému zadavatel poznamenává: „V případě, že kvalita základové spáry nebude 

dostačující, bude zadavatel postupovat dle aktuální situace. Případné dalších nutných práci 

vedoucí např. ke zvýšení kvality/pevnosti/únosnosti základové spáry budou provedeny formou 

např. víceprací.“ 

 

 

Dotaz č. 4 
V položkovém rozpočtu je pamětní deska. Není tam popis jaká. Prosím doplnit specifikaci 

(materiál, velikost, případně zda vůbec). 
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Odpověď č. 4 

Předmětná položka – pamětní deska není předmětem díla této veřejné zakázky. Přílohu č. 1 toho 

Vysvětlení/doplnění Zadávací dokumentace č. 1 tvoří Nový výkaz výměr – podzemní kontejnery.  

Zadavatel důrazně upozorňuje účastníky řízení, že Nový výkaz výměr – podzemní kontejnery je 

pro účastníky závazný. 

 

 

Dotaz č. 5 
V technické zprávě jsou přesné délkové rozměry nadzemní i podzemní části kontejneru. 

Navrhujeme specifikovat jinak, aby nedocházelo k omezení. Tyto rozměry jsou rovněž v 

rozpočtu. 

Odpověď č. 5 

V Zadávací dokumentaci je mimo jiné stanoveno:  

„V případě, že je v přiložené PD odkazováno na konkrétní značku výrobku, jedná se pouze  

o stanovení standardu a je možno místo něj použít výrobek jiné značky. Výrobek musí mít 

stejné, případně lepší vlastnosti a parametry než ten, na který odkazuje dokumentace.“ 

Zadavatel na základě výše uvedeného stanoví, že pokud budou dodrženy ostatní podmínky  

na maximální rozměry celkové stavby a objem nádob, pak zadavatel připouští, že rozměry nádob 

stanovené (mimo objemu) v projektové dokumentaci jsou orientační. 

 

Dotaz č. 6  

V TZ je požadavek na 500 kg u protipodlahy. Norma požaduje 150 kg. Nastavené kritérium je 

omezující.  

Odpověď č. 6 

Zadavatel Doplňuje, že se požadavek stanovený v jedné z příloh Projektové dokumentace v TZ 

kontejnery Bakov  v části D1.2.3 Konstrukce kontejneru na ….nosnost cca 500 kg se odstraňuje a 

nahrazuje se textem:  …..nosnost cca 150 kg. 

 

 

 

 

Dotaz č. 7 
 Ve výkresech v TZ je vhazovací šachta mimo osu pochozí plochy. Jestli pro toto vyosení není 

pádný důvod a může být vhazovací šachta blíže ose, nebo i v ose, prosíme o doplnění této 

informace. 

Odpověď č. 7 

V Zadávací dokumentaci je mimo jiné stanoveno:  

„V případě, že je v přiložené PD odkazováno na konkrétní značku výrobku, jedná se pouze  

o stanovení standardu a je možno místo něj použít výrobek jiné značky. Výrobek musí mít 

stejné, případně lepší vlastnosti a parametry než ten, na který odkazuje dokumentace.“ 

Zadavatel na základě výše uvedeného stanoví, že pokud budou dodrženy ostatní podmínky  

na maximální rozměry celkové stavby a objem nádob, způsob vhazování odpadu apod., pak 

zadavatel připouští, že vhazovací šachta nemusí/může být (jiným způsobem) vyosená.  

 

 



  

 

Vysvětlení/doplnění č. 8 
Zadavatel dále doplňuje, že přílohu č. 2 toho Vysvětlení/doplnění Zadávací dokumentace č. 1 

tvoří Nový Výkres_01_Celková situace, který upravuje/mění dispozici umístění podzemních 

kontejnerů v lokalitě „A“ – Boleslavská ulice.  

 

Zadavatel důrazně upozorňuje, že Nový Výkres_01_Celková situace je pro účastníky řízení 

závazný. 

 

 

 

Příloha: 

Příloha č. 1_ Nový výkaz výměr – podzemní kontejnery 

Příloha č. 2_ Nový Výkres_01_Celková situace 

 

 

 

 

Lhůta pro podání nabídek se mění.  

Nabídku je možné doručit pouze písemnou formou v listinné podobě v uzavřené 

obálce do podatelny zadavatele ve lhůtě  

do 14. 2. 2018 do 13:00 hodin. 

 

 

Termín otevírání obálek se mění.  

Otevírání obálek bude zahájeno dne 14. 2. 2018 v 13:05 hodin. 
 

 

 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

            Ing. Vladimír Klatovský, CSc.    
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